TATA TERTIB PESERTA PELATIHAN
PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA (PMW)

1. Peserta harus bersedia untuk mengikuti semua kegiatan pelatihan hingga berakhir.
2. Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan/acara yang telah diprogramkan selama pelatihan.
3. Peserta wajib hadir dan telah siap di ruang pelatihan sebelum acara dimulai dari setiap
jadwal yang telah ditentukan.
4. Peserta dilarang meninggalkan ruang/tempat pelatihan selama pelatihan berlangsung tanpa
seizin panitia.
5. Peserta dilarang merokok selama mengikuti sesi materi pelatihan.
6. Peserta wajib mematikan/silent/vibrate HP selama mengikuti sesi materi pelatihan.
7. Peserta berpakaian sopan dan rapi selama pelatihan berlangsung.
8. Peserta wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur atau panitia serta
menyerahkan hasilnya kepada petugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
9. Peserta tidak dibenarkan mengunakan fasilitas telepon, komputer dan fasilitas lain di ruang
kerja panitia (sekretariat) untuk kepentingan pribadi, kecuali dengan ijin panitia.
10. Peserta menikmati hidangan makan dan snack sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
11. Peserta yang akan meninggalkan tempat pelatihan harus seizin dan sepengetahuan panitia
dengan mengisi buku yang telah disediakan.
12. Peserta berlaku sopan, tertib dan wajib menjaga kebersihan, ketertiban, kerukunan, dan
kerjasama, baik antar peserta maupun dengan panitia selama pelatihan berlangsung.
13. Peserta wajib mengisi DAFTAR HADIR untuk setiap sesi dan atau sesuai dengan
permintaan panitia.
14. Peserta dilarang keras membawa makanan dan minuman keras yang termasuk kategori
dilarang, serta membawa senjata tajam ke tempat pelatihan.
15. Peserta yang melanggar tata tertib dan norma-norma kepatutan, panitia berhak mengambil
keputusan tertentu bagi yang bersangkutan.

16. Untuk mengkoordinasikan semua kegiatan selama pelatihan, maka perlu dibentuk pengurus
kelas yang terdiri dari: Ketua Kelas dan Sekretaris. Ketua Kelas terpilih bertanggung jawab
atas ketertiban kelas dan merupakan wakil panitia dalam pengaturan kelas, termasuk
ketertiban administrasi kelas.
17. Peserta diseyogyakan membawa alat ibadah sendiri, serta perlengkapan pribadi lainnya
termasuk obat-obatan pribadi yang dibutuhkan untuk jenis penyakit tertentu.
18. Panitia tidak menyediakan fasilitas lain selain yang telah ditetapkan seperti di atas.
19. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur tersendiri sesuai dengan
kebutuhan.

